
 

 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARBARAH DA SILVA DANTAS 

DANIELA TOYOSHIMA 

THIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA COM PRESTADORES DE PEQUENO PORTE 

COMO SOLUÇÃO DE EXPANSÃO DA INTERNET BANDA LARGA E 5G DE 

QUALIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo/SP 

2022 



 

 

 

BARBARAH DA SILVA DANTAS 

DANIELA TOYOSHIMA 

THIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES 

 

 

 

 

 

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA COM PRESTADORES DE PEQUENO PORTE 

COMO SOLUÇÃO DE EXPANSÃO DA INTERNET BANDA LARGA E 5G DE 

QUALIDADE 

 

 

 

 

 

 

Projeto Final de Curso apresentado à Diretoria 

Internacional da Fundação Getúlio Vargas como 

parte dos requisitos para conclusão do V Programa 

Latino-Americano de Governabilidade, Gerência 

Política e Gestão Pública. 

 

Orientador: Prof. Dr. Joaquim Rubens Fontes Filho 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo/SP 

2022 



 

 

Sumário 

SUMÁRIO ................................................................................................................................. 3 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO ................................................................................................ 3 

1.1 SITUAÇÃO-PROBLEMA ......................................................................................... 5 

1.2 OBJETIVO DA PROPOSTA ..................................................................................... 6 

2. ENTENDIMENTO SOBRE O PROBLEMA ................................................................ 7 

2.1 O QUE SABEMOS SOBRE O PROBLEMA? ........................................................... 7 

2.1.1 Internet em domicílio no Brasil .............................................................................. 7 

2.1.2 Infraestrutura para o acesso à internet no Brasil .................................................. 9 

2.2 COMO O PROBLEMA É TRATADO EM OUTROS CONTEXTOS? ................... 11 

2.2.1 Projeto Piauí Conectado  ..................................................................................... 11 

2.2.2 Projeto Actnow – Cornwall (Inglaterra)  ............................................................. 13 

2.2.3 Projeto Connection Voucher Scheme (Reino Unido)  .......................................... 15 

3. ANÁLISE DE AMBIENTE ........................................................................................... 17 

3.1 STAKEHOLDERS (PARTES INTERESSADAS) E PRINCIPAIS INTERESSES 17 

3.2 FORÇAS IMPULSIONADORAS E RESTRITIVAS .............................................. 19 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ....................................................................................... 21 

4.1 VISÃO DE FUTURO ............................................................................................... 21 

4.2 ESTRATÉGIA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA ......................................... 22 

5. DETALHAMENTO DO PROJETO ............................................................................ 24 

5.1 AÇÕES, ATIVIDADES E METAS ......................................................................... 25 

5.2 CUSTO E CALENDÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO ............................................. 25 

6. CONCLUSÃO ................................................................................................................. 27 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 28 

 



 

 

3 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O mundo globalizado, o mercado competitivo e os cidadãos, cada vez mais 

informatizados, necessitam de interações rápidas e com qualidade para que o desenvolvimento 

econômico e social ocorra nas localidades. Tal desenvolvimento, requer, pela escassez de 

recursos e pelo crescimento demográfico, um eficiente modelo de sustentabilidade social.  

 

A internet banda larga de qualidade é componente essencial para a formulação de um 

ambiente socioeconômico capaz de estabelecer o desenvolvimento das diversas localidades em 

ritmo e qualidade adequada. Este cenário se evidencia ainda mais com a chegada da tecnologia 

5G, que trará uma evolução sem precedentes nas relações humanas, comparável ao impacto da 

chegada da própria internet em meados das décadas de 80 e 90 do século passado. 

 

Entretanto, os grandes players não se interessam em realizar os devidos investimentos 

para infraestrutura de internet nas menores ou menos desenvolvidas localidades brasileiras. É 

neste contexto que veio ganhando força os denominados “Prestadores de Pequeno Porte 

(PPPs)”. 

 

Conforme definição disposta no inciso XV do art. 4º da Resolução n º 600/2012 da 

ANATEL, é considerada prestador de pequeno porte a empresa que esteja inserida no grupo 

detentor de participação de mercado nacional inferior a 5% (cinco por cento) em cada mercado 

de varejo em que atua. 1 

 

O aumento do número de assinantes de banda larga fixa no Brasil, principalmente nas 

cidades com população inferior a 30 mil habitantes, tem acontecido basicamente em função da 

presença dos Prestadores de Pequeno Porte (PPPs), que não têm medido esforços para promover 

a inclusão digital nas localidades onde as grandes operadoras não priorizam seus investimentos. 

O "osso" das gigantes do setor de telecomunicações é a "carne de primeira" dos provedores 

regionais. É assim que eles avançam com suas redes de fibra pelas regiões economicamente 

 
1 BRASIL. ANATEL - RESOLUÇÃO Nº 600, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2012. Aprova o Plano Geral de Metas 

de Competição (PGMC). Disponível em: https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/34-2012/425-

resolucao-600. Acesso em: 18 dez. 2021. 

https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/34-2012/425-resolucao-600
https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/34-2012/425-resolucao-600
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menos atrativas do país e possibilitam o acesso à internet de alta velocidade e a inclusão aos 

serviços e aplicações digitais a pessoas que até há pouco tempo estavam digitalmente excluídas. 

 

Foi devido ao sucesso que vêm fazendo na expansão da oferta de banda larga fixa nessas 

áreas de pouca atratividade econômica que os PPPs sensibilizaram a Área Técnica e o Conselho 

Diretor da Anatel para que assegurassem a participação deles no leilão de espectro para a 

tecnologia móvel de 5ª Geração, o 5G.  

 

Frisa-se que, desde que a Anatel passou a tratar os PPPs de forma diferenciada, a oferta 

de banda larga fixa, que é o serviço essencial na atualidade, só aumentou no Brasil. Aliás, a 

soma da participação de todos os pequenos já ocupa a posição de maior provedor de banda larga 

fixa, com mais de 11 milhões de acessos entre os cerca de 42 milhões registrados no último 

trimestre de 2020 pela Anatel. 2 

 

O Leilão do 5G no Brasil, realizado em 04/11/2021, previu a subdivisão em blocos 

regionais, para possibilitar a participações de novos entrantes e PPPs. O leilão obteve propostas 

de 15 empresas distintas, sendo que entre os vencedores, além das operadores de grande porte 

já esperadas (Telefônica, Tim, Claro, Sercomtel e Algar Telecom), há os novos entrantes 

(Winity, Cloud2You e Neko) e os PPPs (Brisanet e Consórcio 5G Sul – Copel e Unifique). 3 4 

 

O Leilão do 5G no Brasil é um marco para a expansão do serviço de internet no país, 

não só pelo oferecimento do serviço de 5ª geração, mas também porque prevê outros 

compromissos como a instalação de redes 4G em todos os municípios com mais de 600 mil 

habitantes, na cobertura de 48 mil quilômetros de estradas com internet de alta velocidade e 

conectividade em escolas públicas. 

 

 
2  TELETIME - OS PPPS, O 5G E A EXPANSÃO DA BANDA LARGA NO BRASIL. Disponível em: 

https://teletime.com.br/22/02/2021/os-ppps-o-5g-e-a-expansao-da-banda-larga-no-brasil/. Acesso em: 18 dez. 

2021. 
3  OFICINA DA NET - 5G no Brasil: quais são os vencedores do leilão? Disponível em: 

https://www.oficinadanet.com.br/tecnologia/38827-5g-brasil-quais-vencedores-leilao. Acesso em: 18 dez. 2021. 
4  TECMUNDO - Leilão do 5G: confira as empresas vencedoras da licitação. Disponível em: 

https://www.tecmundo.com.br/mercado/228218-leilao-5g-confira-empresas-vencedoras-licitacao.htm. Acesso 

em: 18 dez. 2021. 

https://teletime.com.br/22/02/2021/os-ppps-o-5g-e-a-expansao-da-banda-larga-no-brasil/
https://www.oficinadanet.com.br/tecnologia/38827-5g-brasil-quais-vencedores-leilao
https://www.tecmundo.com.br/mercado/228218-leilao-5g-confira-empresas-vencedoras-licitacao.htm
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A presença dos provedores de banda larga fixa nas menores e mais distantes cidades é 

a esperança que podemos alimentar de que os mais de 40 milhões de brasileiros ainda sem 

acesso à internet poderão contar com a oferta desse serviço essencial mais rapidamente. 

 

1.1 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

O contexto da situação-problema, no qual enfrentamos, em que pese se dê em contexto 

nacional, terá um olhar propositivo para as localidades municipais, tendo em vista que, quando 

especificamos os entes municipais brasileiros, podemos enxergar e mensurar as necessidades 

mais evidentes de evolução da infraestrutura tecnológica que resultam num distanciamento de 

desenvolvimento social e econômico entre essas diversas localidades brasileiras. 

 

Entretanto, sabemos que a escassez orçamentária e financeira é uma realidade da grande 

maioria dos municípios brasileiros e, mesmo com transferências voluntárias da União e dos 

Estados, a implementação de uma infraestrutura para internet de qualidade em tais municípios 

encontraria uma forte barreira pela concorrência interna de prioridades de alocação de recursos, 

como as necessidades básicas da população local: saúde, educação e assistência social. 

 

É nesse sentido que, a estruturação de Parcerias Público-Privadas para implementação 

de infraestrutura de internet de qualidade em municípios brasileiros, aliado aos denominados 

Prestadores de Pequeno Porte (PPPs), se apresenta como solução viável para guinar esse 

desenvolvimento sustentável dos municípios brasileiros que não são alvo de interesse dos 

grandes players. 

 

Assim, considerando a essencialidade do componente internet de qualidade para o 

devido desenvolvimento de um contexto social, seja em aspectos sociais ou econômicos, 

apresentamos a seguir os problemas enxergados em contexto nacional brasileiro. 

 

Como atrair os denominados PPPs a investirem e a viabilizarem a infraestrutura de 

tecnologia da informação das diversas localidades municipais por meio de processos de Parceria 

Público-Privada? 
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1.2 OBJETIVO DA PROPOSTA 

 

O objetivo da presente proposta é apresentar uma modelagem de Parceria Público-

Privada que contenha atrativo para que os denominados Prestadores de Pequeno Porte (PPPs) 

se interessem na viabilização da infraestrutura de internet de qualidade para as diversas 

localidades municipais brasileiras, inclusive com estruturação e adequação para a tecnologia 

5G. 
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2. ENTENDIMENTO SOBRE O PROBLEMA 

 

2.1 O QUE SABEMOS SOBRE O PROBLEMA? 

 

2.1.1 Internet em domicílio no Brasil 

 

O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

(Cetic.br) realiza anualmente, desde 2005, a pesquisa TIC Domicílios que objetiva mapear o 

acesso às TIC nos domicílios urbanos e rurais do país e as suas formas de uso por indivíduos 

de 10 anos de idade ou mais. Apresenta-se, na sequência, os principais resultados relacionados 

à pesquisa realizada no ano de 2020. 5 

 

A pesquisa identificou que 83% dos respondentes possuíam internet em seu domicílio, 

todavia, com porcentagens distintas em relação aos residentes da área urbana (86%) e rural 

(65%). 

 

Figura 1 – Percentual (%) de domicílios brasileiros com acesso à internet: Área Urbana x Área Rural (Período: 2020) 

 

Fonte: Cetic.br – Pesquisa TIC Domicílios 2020 

 
5 CETIC.BR – TIC DOMICÍLIOS. Disponível em: https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/. Acesso em: 03 out. 

2021. 

https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/
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No que tange, aos motivos para o domicílio não possuir internet verifica-se que, em 

geral, a maior porcentagem relaciona-se ao valor do serviço (68%), destacando-se também, na 

área rural a ausência de internet na região (55%). 

 

Figura 2 – Percentual (%) de domicílios brasileiros sem acesso à internet: Motivos (Período: 2020) 

 

Fonte: Cetic.br – Pesquisa TIC Domicílios 2020 

 

No total, destaca-se que a internet em domicílio é realizada por meio de conexão banda 

larga em 69% dos domicílios e com conexão móvel ou chip 3G/4G em 22% dos domicílios. 

 

Figura 3 – Percentual (%) de domicílios brasileiros com acesso à internet: Tipo de Conexão (Período: 2020) 

 

Fonte: Cetic.br – Pesquisa TIC Domicílios 2020 
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Já, no que tange à banda larga, verifica-se que a prevalência, em geral, da conexão via 

cabo de tv ou fibra ótica (56%). Todavia, na área rural, este tipo de conexão, em comparação, 

é bem diminuta (29%). 

 

Figura 4 – Percentual (%) de domicílios brasileiros com acesso à internet: Tipo de Banda Larga (Período: 2020) 

 

Fonte: Cetic.br – Pesquisa TIC Domicílios 2020 

 

2.1.2 Infraestrutura para o acesso à internet no Brasil 

 

Quanto à infraestrutura para o acesso à internet nas municipalidades brasileiras, 

tomamos por base o estudo realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

denominado “Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (PERT – 2019 – 2024)”, 

atualização 2021, que reflete o planejamento regulatório da ANATEL para a ampliação do 

acesso à banda larga no Brasil. 6 

 

O relatório supracitado se encontra alinhado com a Agenda 2030 da ONU que se 

constitui em um plano de ação para o mundo, no que tange a diversas áreas de atuação, como 

infraestrutura, por exemplo, objetivando “aumentar significativamente o acesso às tecnologias 

 
6  ANATEL - PLANO ESTRUTURAL DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES – PERT 2019 – 2024. 

Disponível em:  

https://sistemas.anatel.gov.br/anexar-api/publico/anexos/download/7838beeae0e7f5837d491fd26413cb46. 

Acesso em: 30 ago. 2021. 

https://sistemas.anatel.gov.br/anexar-api/publico/anexos/download/7838beeae0e7f5837d491fd26413cb46
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de informação e comunicação e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços 

acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020”.  

 

Do presente estudo, são extraídas as seguintes conclusões:  

 

1. Os serviços de telecomunicações são indispensáveis ao desenvolvimento 

econômico e social da população e carecem de infraestrutura em 988 municípios que ainda não 

tem fibra óptica no backhaul. O blackhaul é composto por equipamentos que se conectam aos 

backbones (as redes centrais da internet), localizados nas estações centrais das operadoras de 

telefonia, por um equipamento instalado no município ou área atendida e pela conexão entre 

eles. Essa conexão pode se dar por cabo de fibra ótica, rádio, satélite ou outras tecnologias. 7 

2. Existência de 8.930 localidades não sedes ainda não atendidas com Serviço 

Móvel Pessoal (SMP) com tecnologia 3G (ou superior);  

3. Carência de infraestrutura de rede de acesso de alta velocidade em 1.353 

municípios que já contam com backhaul de fibra óptica, porém com baixa velocidade média 

dos acessos ativos quando comparados com os demais municípios;  

4. Mercado potencial de banda larga fixa de aproximadamente 4,5 milhões de 

domicílios, reprimido por falta de infraestrutura adequada;  

5. A lista dos projetos voltados a preencher as lacunas de atendimento identificadas 

a partir do diagnóstico do país é voltada para ampliação de infraestrutura de rede de transporte 

e acesso da banda larga fixa, construção de novas torres do SMP, especialmente para expansão 

da banda larga móvel e projetos voltados à implantação de redes públicas essenciais.  

6. As fontes de financiamento, até o presente momento, para endereçar os projetos 

são: revisão do modelo de concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), Termos 

de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TACs), editais de licitação de venda e renovação 

de radiofrequência, desonerações tributárias e Fundo de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações (FUST).  

7. O valor dos projetos será calculado oportunamente de acordo com a prestadora 

selecionada para cada projeto e a política pública que vinculará a fonte de financiamento a ser 

utilizada.  

 
7  SENADO – EDM DISCUSSÃO: BLACKHAUL. Disponível em: 

https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/banda-larga/pnbl/backhaul.aspx. Acesso em: 03 out. 

2021. 

https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/banda-larga/pnbl/backhaul.aspx
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8. O valor do saldo da migração da concessão para autorização está em 

desenvolvimento em conjunto com a consultoria contratada para sua conclusão.  

9. Em relação ao uso dos satélites, entende-se que é uma infraestrutura que possui 

ampla oferta e deve ser usada para as políticas públicas futuras.  

10. O Edital de 5G foi aprovado pela Anatel em 23/09/2021 e o leilão foi marcado 

para 04/11/2021. 8 

 

Por fim, o relatório, aponta ainda que “telecomunicações são, indiscutivelmente, 

essenciais a todas as atividades econômicas e sociais, desempenhando papel primordial no 

processo de transformação digital de uma sociedade. Nesse contexto de protagonismo das 

telecomunicações, o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (PERT) tem destaque ao 

apresentar o diagnóstico geral da infraestrutura de telecomunicações do país, com especial 

enfoque para as deficiências estruturais nas redes de transporte e de acesso que suportam a 

oferta dos serviços de banda larga”. 

 

2.2 COMO O PROBLEMA É TRATADO EM OUTROS CONTEXTOS? 

 

Apresentaremos na sequência alguns casos de parcerias entre os setores público e 

privado com vistas à disponibilização de internet de qualidade à população, suas principais 

características e efeitos. Os casos apresentados serão utilizados para a proposição de um modelo 

próprio de Parceria Público-Privada a ser estruturado por entes estaduais, ou por consórcios 

municipais, replicável para todo o Brasil. 

 

2.2.1 Projeto Piauí Conectado 9 

 

O Projeto Piauí Conectado é uma política pública de promoção da informatização e 

fomento da infraestrutura para o acesso à internet de qualidade por parte da gestão do Governo 

e de toda a população do Estado do Piauí.  

 
8 GOVERNO DO BRASIL - ANATEL APROVA EDITAL DO LEILÃO DO 5G, INTERNET MÓVEL MAIS 

RÁPIDA, ECONÔMICA E SEGURA. Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-

transportes/2021/09/anatel-aprova-edital-do-leilao-do-5g-internet-movel-mais-rapida-economica-e-segura. 

Acesso em: 03 out. 2021. 
9  PIAUÍ CONECTADO. Disponível em: https://www.piauiconectado.com.br/sobre/o-projeto/o-projeto/149. 

Acesso em: 03 ago. 2021. 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2021/09/anatel-aprova-edital-do-leilao-do-5g-internet-movel-mais-rapida-economica-e-segura
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2021/09/anatel-aprova-edital-do-leilao-do-5g-internet-movel-mais-rapida-economica-e-segura
https://www.piauiconectado.com.br/sobre/o-projeto/o-projeto/149
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Segundo fonte do sítio oficial do Projeto, este “consiste na implantação de uma rede 

de fibra óptica de qualidade e menor custo que trará benefícios para a população piauiense 

nas três principais áreas da Administração Pública: educação, saúde e segurança. Escolas, 

hospitais, delegacias e outros órgãos estaduais ofertarão serviços com mais eficácia e 

eficiência”. 10 

 

Cita também que “o projeto atende 85% da população piauiense, com pontos de 

internet em 101 municípios do estado. Serão implantados 1.500 pontos, com velocidade de 

30mbps cada, em mais de cinco mil quilômetros de rede de fibra óptica”. 

 

Para atingir os objetivos, o Poder Executivo estadual piauiense, por meio da 

Superintendência de Parcerias e Concessões (SUPARC), optou por contratualizar com a 

iniciativa privada se utilizando da modelagem da Parceria Público-Privada, formalizando, com 

o vencedor da licitação pública, um contrato de concessão pública patrocinada, com prazo de 

vigência de 30 (trinta) anos, a ser fiscalizado por meio da autarquia estadual Agência Estadual 

de Tecnologia da Informação (ATI/PI). 

 

É nesse diapasão, de déficit de estrutura para suporte a internet no Estado, que o projeto 

Piauí Conectado se constitui em um dos mais importantes programas do Governo Estadual, 

visando a inserção digital para a população dos 224 munícipios, além da equiparação 

tecnológica aos grandes centros Brasileiros, visando suprir a demanda de conhecimento e de 

capacidade administrativa para o Estado, e atingir os seguintes objetivos e benefícios:  

 

- Ganho significativo da produtividade, melhoria da Gestão do Estado e transparência 

pública; 

- Redução significativa dos custos de serviços de telecomunicações atuais existentes e 

incremento de serviços disponibilizados;  

- Atratividade para novos investimentos no Estado;  

- Aumento da eficiência, comunicação e desenvolvimento tecnológico;  

 
10  PIAUÍ CONECTADO - PIAUÍ CONECTADO IMPLANTA INTERNET BANDA LARGA EM 83 

MUNICÍPIOS. Disponível em: https://www.piauiconectado.com.br/imprensa/noticias/piaui-conectado-implanta-

internet-banda-larga-em-83-municipios/349#. Acesso em: 18 dez. 2021. 

https://www.piauiconectado.com.br/imprensa/noticias/piaui-conectado-implanta-internet-banda-larga-em-83-municipios/349
https://www.piauiconectado.com.br/imprensa/noticias/piaui-conectado-implanta-internet-banda-larga-em-83-municipios/349
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- Melhorias no desenvolvimento e na comunicação;  

- Novos serviços informatizados de forma digital para a população, empresas, 

entidades governamentais e universidades. 

 

2.2.2 Projeto Actnow – Cornwall (Inglaterra) 11 

 

A União Europeia (UE), no ano 2000, qualificou a região de Cornwall na Inglaterra para 

participar do programa Objective One que objetivava reduzir diferenças sociais e econômicas 

dentro da UE. 

 

Um dos projetos financiados pelo Objective One era o Actnow que reconhecia a 

importância da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e, portanto, da banda larga 

para transformar e desenvolver regiões. O objetivo principal do projeto era aumentar o 

investimento na região de Cornwall através da criação de uma infraestrutura de banda larga e 

promoção da utilização desta tecnologia pelas empresas. O projeto forneceu consultoria e 

suporte financeiro para pequenos empresários utilizarem e se beneficiarem da banda larga. 

 

O custo do projeto foi cerca de 20 milhões de euros, incluindo € 7.5 milhões advindos 

do Programa Objective One, € 4.5 milhões da empresa de telecomunicação British Telecom, € 

1.5 milhões da Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste da Inglaterra e € 6 milhões 

gastos pelos empresários. 

 

O objetivo inicial era alcançar, em apenas 3 anos, uma cobertura de banda larga de 50% 

na região e 3.300 empresas utilizando banda larga (equivalente a 18% do total). Em 4 anos, a 

cobertura era de 99% e em apenas 2 anos, a segunda meta foi atingida e em 2007 mais de 9.000 

empresas já utilizavam banda larga para o seu negócio. 

 

 
11 THE IMPACT OF BROADBAND ON GROWTH AND PRODUCTIVITY: A STUDY ON BEHALF OF THE 

EUROPEAN COMMISSION (DG INFORMATION SOCIETY AND MEDIA. Disponível em: 

https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2008/FinalReport-MICUS-BroadbandImpact.pdf. Acesso em: 25 set. 

2021. 

https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2008/FinalReport-MICUS-BroadbandImpact.pdf
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Importante citar que, em 2002, apenas 2% das residências possuíam disponibilidade de 

banda larga. Logo, o desafio na região era não somente de ampliar a infraestrutura, mas também 

explicar a importância da utilização da banda larga para os empresários da região. 

 

Além do investimento na infraestrutura e em campanhas de comunicação e marketing, 

o Projeto Actnow e a British Telecom ofereceram pacotes de banda larga que incluíam hardware, 

software e a conexão em banda larga a um preço intensamente subsidiado. Adicionalmente, os 

consultores do Projeto Actnow permaneciam em constante contato com os empresários para 

identificar e solucionar os problemas. 

 

• Impactos 

 

Durante os primeiros anos do projeto, foram oferecidos subsídios aos pequenos 

empresários de até 40% do valor do equipamento de TI (hardware, software e conexão de banda 

larga). Em 2000, os investimentos destes empresários era de cerca de € 430 por ano (contanto 

com a conta do telefone). Em 2003, esse valor subiu para € 2.160 por ano e em 2006 para € 

7.200 por ano. 

 

Em 2005, por meio de pesquisa, foi verificado que a maioria das empresas que 

utilizaram banda larga tiveram reduções de custos de telefone, correio e impressão e que a banda 

larga foi responsável pela melhoria de performance dos negócios. 

 

O Valor Agregado Bruto (VAB) da região cresceu a uma taxa maior do que da economia 

nacional. A produtividade do setor de imóveis, aluguéis e atividades comerciais aumentou 

consideravelmente após a expansão da banda larga na região (Figura 5). 
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Figura 5 – Crescimento no VAB, empregos e produtividade em Cornwall e Reino Unido (1998-2005) 

 

Fonte: MICUS Management Consulting GmbH (The Impact of Broadband on Growth and Productivity) 

 

2.2.3 Projeto Connection Voucher Scheme (Reino Unido) 12 

 

O Projeto Connection Voucher Scheme (CVS) aconteceu de Março de 2014 a Março de 

2016 no Reino Unido. O Projeto objetiva auxiliar pequenos negócios e organizações do terceiro 

setor a colher os benefícios de uma melhor conexão de banda larga por meio de subsídios para 

instalação dos equipamentos necessários. 

 

Os provedores de conexão tipicamente espalham o custo da conexão ao longo da vida 

do contrato. Desta forma, o voucher conseguiu reduzir os custos iniciais e contínuos dos 

fornecedores. Através da redução dos custos, um maior número de empresas puderam se 

beneficiar do esquema.  

 

Adicionalmente também era possível a aquisição de voucher por grupos de empresas de 

determinadas regiões. As pequenas empresas podiam agrupar seus vouchers para receber uma 

melhoria na sua conexão em áreas com qualidade ruim ou sem conectividade total. Por meio 

do agrupamento de vouchers, muitas instalações completas de banda larga foram instaladas por 

meio dos subsídios. 

 
12 DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA & SPORT. BROADBAND CONNECTION VOUCHER SCHEME 

IMPACT AND BENEFITS STUDY (APRIL 2017). Disponível em: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/640070/Conne

ction_Voucher_Scheme_Impact_and_Benefit_Study_-_August_2017_PDF.pdf. Acesso em: 27 set. 2021. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/640070/Connection_Voucher_Scheme_Impact_and_Benefit_Study_-_August_2017_PDF.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/640070/Connection_Voucher_Scheme_Impact_and_Benefit_Study_-_August_2017_PDF.pdf
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No que tange aos provedores de banda larga, as 3 maiores empresas do Reino Unido 

(BT, Virgin e TalkTalk) conectaram 44% dos vouchers distribuídos, o que equivaleu a apenas 

13% de todo o financiamento. O Projeto CVS trouxe competição de fornecedores de banda 

larga, no total foram cerca de 700 provedores que receberam 87% de todo o financiamento do 

Projeto (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Quantidade de vouchers emitidos e valor por fornecedores 

 Vouchers Conectados Financiamento Total Recebido 
Valor Médio 

do Voucher 
 Quantidade % £ % £ 

Top 3 (BT, 

Virgin, 

TalkTalk) 

19.000 44% 9.5 milhões 13% 438 

Outros 

fornecedores 
24.000 56% 61 milhões 87% 2.304 

Fonte: Department for Culture, Media & Sport - Broadband Connection Voucher 

Scheme Impact and Benefits Study – April 2017 

 

• Impactos 

 

Por meio de pesquisas aos beneficiados com os vouchers (cerca de 550 respondentes), 

foi verificado que, em média, a melhoria na conexão trouxe um aumento de cerca de £1,300 no 

lucro anual e uma em cada quatro empresas contratou um funcionário extra integral para o 

negócio. De maneira geral, significa que para cada £1 o Reino Unido se beneficiou em £8. 

 

A pesquisa ainda revelou, em relação às pequenas empresas, que: 86% consideram que 

seus empregados ficaram mais eficazes; 83% indicaram aumento de eficiência; 70% reportaram 

maior agilidade na entrega de bens e serviços e 45% conseguiram desenvolver novos produtos 

ou serviços em razão da melhoria da conexão. 

 

O esquema de vouchers encorajou a competição entre diferentes provedores e a 

possibilidade de escolha por parte dos consumidores, visto que os pequenos fornecedores foram 

responsáveis por 87% dos valores recebidos através do Projeto. Pequenos provedores regionais 

também tiveram incremento em seus lucros, em razão do Projeto, e contrataram cerca de 80 

funcionários integrais para atender a demanda. 
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3. ANÁLISE DE AMBIENTE 

 

3.1 STAKEHOLDERS (PARTES INTERESSADAS) E PRINCIPAIS INTERESSES 

 

Os stakeholders ou partes interessadas são aqueles que possuem interesse direto ou 

indireto em uma determinada ação/projeto/programa seja porque atuarão diretamente como 

parceiros, contratados ou contratantes para determinados produtos e/ou serviços que serão 

prestados ou mesmo porque direta ou indiretamente receberão algum benefício em razão do 

que será implementado/produzido. 

 

Desta forma, considerando a proposta de apresentar um projeto de modelagem e 

estruturação de Parceria Público-Privada junto aos Prestadores de Pequeno Porte (PPPs) para a 

disponibilização de infraestrutura tecnológica que propicie, aos munícipes, internet banda larga 

de qualidade, com ampla cobertura, apresentamos os stakeholders do projeto divididos em 

quatro categorias: 

 

• Setor Público: trata-se dos órgãos e entidades que compõe a administração estatal em 

âmbito municipal, estadual, distrital ou federal. O setor público é parte do Estado que 

lida com a produção, entrega e distribuição de bens e serviços por e para o governo ou 

para os seus cidadãos. 13  

• Setor Privado: trata-se das atividades e organizações constituídas sem a participação 

do setor público. Embora a proposta deste Projeto vincule-se aos Prestadores de 

Pequeno Porte (PPPs), é importante salientar que estes são os maiores interessados 

diretos na proposta, todavia, quaisquer representantes do setor privado podem ser partes 

interessadas, visto que o acesso à banda larga de qualidade pode impactar a todos direta 

ou indiretamente; 14 

• Terceiro Setor: trata-se do conjunto de organismos, organizações ou instituições sem 

fins lucrativos dotados de autonomia e administração própria que apresentam como 

 
13  WIKIPÉDIA – SETOR PÚBLICO. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_p%C3%BAblico. 

Acesso em: 19 jan. 2022. 
14 WIKIPÉDIA – SETOR PRIVADO. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_privado. Acesso em: 19 

jan. 2022. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_privado
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função e objetivo principal atuar voluntariamente junto à sociedade civil visando ao seu 

aperfeiçoamento; 15 

• População: trata-se do conjunto de indivíduos que vivem em uma determinada área 

por um determinado período. 16  

 

Os interesses dos stakeholders são distintos, a saber: 

 

Quadro 1 – Stakeholders do Projeto: PPP Implementação de Infraestrutura Tecnológica 

Stakeholders 

(Partes 

Interessadas) 

Principais Interesses 

Setor Público 

- Utilizar a banda larga para aperfeiçoar ou criar serviços baseados em 

tecnologia da informação; 

- Melhorar a prestação do serviço público utilizando-se de dados em 

tempo real para tomadas de decisão e planejamento dos serviços 

prestados; 

- Reduzir custos relacionados a procedimentos atualmente realizados 

manualmente, não tempestivos e/ou reativos; 

- Contratar ou realizar parcerias com empresas ou organizações que 

utilizam serviços de tecnologia da informação para prover melhores 

serviços públicos; 

- Aumentar a transparência dos serviços prestados. 

Setor Privado 

- Ampliar o alcance e/ou quantidades dos serviços prestados com 

consequente aumento do lucro;  

- Investimento contínuo em desenvolvimento de novas tecnologias; 

- Prestar serviços de banda larga à administração pública ampliando e/ou 

maximizando os serviços já oferecidos; 

- Prestar serviços de tecnologia da informação voltados à eficientização 

dos serviços públicos prestados. 

 
15  ESCOLA ABERTA – CONCEITO DE TERCEIRO SETOR. Disponível em: 

https://www.escolaaberta3setor.org.br/post/conceito-de-terceiro-setor. Acesso em: 19 jan. 2022. 
16  MUNDO EDUCAÇÃO – POPULAÇÃO E COMUNIDADE. Disponível em: 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/populacao-comunidade.htm. Acesso em: 19 jan. 2022. 

https://www.escolaaberta3setor.org.br/post/conceito-de-terceiro-setor
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/populacao-comunidade.htm
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Terceiro Setor 

- Ampliar o controle social sob a administração pública por meio da 

análise de dados disponibilizados; 

- Construir parcerias mais eficientes junto à administração pública 

considerando a nova tecnologia existente ou a implementar. 

População 

- Obter internet de qualidade para o aperfeiçoamento de atividades 

rotineiras (ex: educação, trabalho, lazer, etc.); 

- Perceber a melhoria de serviços privados oferecidos com tecnologia; 

- Acessar os serviços públicos com maior facilidade, menos tempo e/ou 

de forma remota; 

- Perceber a melhoria do serviço público de forma individual e para a 

sociedade. 

Fonte: O Autor 

 

3.2 FORÇAS IMPULSIONADORAS E RESTRITIVAS 

 

Apresenta-se a análise SWOT do projeto com vista à identificação dos pontos fortes, 

fraquezas, ameaças e oportunidades do ponto de vista da Administração Pública: 

 

Quadro 2 – Análise SWOT do Projeto: Parceria Público-Privada com Prestadores de Pequeno Porte 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

- Grande demanda de automatização e 

digitalização de serviços públicos; 

- Necessidade de implantação de home-office 

como prática de trabalho entre os servidores; 

- Ampliação da guarda digital de 

documentos. 

- Crise econômica em razão da continuidade 

da pandemia, efeito das eleições, entre outros 

fatores, que podem mitigar investimentos 

públicos e/ou privados; 

- Ausência de política pública estruturada 

voltada para o acesso à banda larga de 

maneira ampla. 

Oportunidades Ameaças 

 

- Leilão 5G realizado em novembro/2021. 

 

- Legislações inexistentes ou antigas que 

podem impedir o avanço da tecnologia e/ou 

do surgimento de novos entrantes no 

mercado; 
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- A Agenda ONU 2030 possui o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 9 vinculado a 

construir infraestruturas resilientes, 

promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação a qual tem 

como premissa a garantia de acesso a 

tecnologias para promoção da informação e 

conhecimento para todos. 17 

- Localidades com difícil acesso para 

implementação de infraestrutura que onerem 

o projeto ao ponto de sua inviabilização 

econômica por parte de investidores 

privados. 

Fonte: O Autor 

 

Assim, diante dos pontos fortes elencados acima, estes seriam atendidos com a oferta 

de acesso à banda larga suficiente para automatizar os processos internos da Administração 

Pública, fomentar a infraestrutura tecnológica para a prática do home-office dos servidores e 

realizar o processo de digitalização e guarda digital dos documentos do Ente.  

 

Os pontos fracos seriam fortalecidos com a captação de recursos no mercado privado 

e estudo de viabilidade econômica para exploração de pacotes de serviços extras a serem 

ofertados à população e empresas locais. 

 

Quanto às oportunidades, a infraestrutura e tecnologia investida já estaria coadunada 

com a tecnologia 5G disponível para exploração no Brasil. Por fim, as ameaças podem ser 

mitigadas ou evitadas por meio do compromisso da Alta Administração em estabelecer uma 

política pública voltada à ampliação da tecnologia e com o fomento, junto às contratadas, para 

a disponibilização de acesso à internet amplo, o qual pode ser viabilizado através de uma 

modelagem de contratação que tome em consideração as diversidades locais e os interesses das 

partes interessadas. 

 

 

 

 

 

 
17  AGENDA ONU 2030 - OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 9 INDÚSTRIA, 

INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA. Disponível em: http://www.agenda2030.org.br/ods/9/. Acesso em: 03 out. 

2021. 

http://www.agenda2030.org.br/ods/9/
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4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 

4.1 VISÃO DE FUTURO 

 

Como visão de futuro enxerga-se um aumento significativo da população, tanto na área 

urbana como na área rural com acesso à internet de qualidade, a qual estará preparada para o 

acesso à tecnologia 5G, independente do porte ou do volume financeiro do mercado.  

 

Desta forma, conforme o avanço da ampliação de acesso à internet de qualidade, 

poderá a Administração Pública ampliar e/ou aperfeiçoar serviços públicos. Cita-se, como 

exemplo, a possibilidade de atendimento médico remoto para casos menos graves via internet; 

o agendamento e acompanhamento de serviços por meio de aplicativos eletrônicos; a ampliação 

do ensino à distância, o qual mostrou-se como um dos pontos críticos recentemente em razão 

da pandemia da Covid-19; o aperfeiçoamento de serviços públicos como de iluminação pública, 

limpeza urbana; sistema de tráfego, os quais todos possuem potencial de melhoria em sua gestão 

através do uso de tecnologia da informação; entre outros. 

 

A melhoria da infraestrutura de internet nos municípios brasileiros tem o poder de 

trazer benefícios aos mais diversos setores: 

 

Prestador de Pequeno Porte → aumentar a prestação de serviço e visibilidade das 

marcas nas mais variadas regiões; possibilidade de, posteriormente, poder oferecer serviços 

distintos ou melhores aos seus clientes; aumento de receitas; 

Empresários e empreendedores locais → melhorar a prestação de serviço ou 

produção por meio de utilização de tecnologia (ex: introdução ou aperfeiçoamento de sítios 

eletrônicos; aplicativos que conectam clientes com as empresas; introdução ou ampliação da 

utilização de redes sociais para conectar e aumentar a base de clientes; etc.); 

Administração Pública → viabilizar a melhoria da prestação do serviço público por 

meio de tecnologia objetivando conectar os diversos serviços públicos; utilização de 

inteligência artificial; melhor uso dos dados e informações para as tomadas de decisões e 

incremento e/ou inovação em políticas públicas; etc.; 
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População → utilizar a tecnologia, de forma rotineira, para a realização de suas 

atividades e/ou para conectar com o setor público ou privado por meio de smartphones, 

aplicativos, sítios eletrônicos. 

 

4.2 ESTRATÉGIA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA 

 

A implementação de Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade concessão 

patrocinada para viabilizar a infraestrutura e fornecimento de internet de qualidade mostra-se 

como uma solução eficaz para suprir a necessidade de investimentos nas mais diversas 

localidades com vistas à ampliação da prestação de serviço. 

 

A concessão patrocinada é a modalidade de concessão em que a concessionária pode 

auferir recursos por meio de tarifas cobradas dos usuários da prestação do serviço além de parte 

de sua remuneração ser complementada por meio de aportes orçamentários do poder público. 

18 

 

A Administração Pública pode organizar a modelagem da concessão com vistas a 

permitir que os concessionários atuem nas mais diversas localidades, não somente as que 

possuem um acesso facilitado e/ou que tendem a ser mais vantajosas à contratada, mas, 

especialmente, às localidades que não são economicamente vantajosas e que, sem a organização 

da Administração Pública, muito possivelmente deixaria de ser atendido. 

 

Por meio do contrato de concessão, será possível estabelecer metas e entregas dentro 

de um cronograma que privilegie o desenvolvimento esperado em consonância com as metas 

de gestão e o interesse público. 

 

Ademais, teremos os Prestadores de Pequeno Porte (PPPs) podendo atuar em conjunto, 

como concessionárias, oferecendo serviços de uma forma ampla e melhor coordenada, o que 

 
18 BRASIL. LEI Nº 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004. Institui normas gerais para licitação e contratação 

de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/L11079compilado.htm. Acesso em: 18 dez. 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/L11079compilado.htm


 

 

23 

 

possibilitará seu crescimento e investimentos para uma prestação de serviço cada vez mais 

otimizada. 

 

Entende-se que a Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade concessão patrocinada 

pode viabilizar a infraestrutura e fornecimento de internet de qualidade (banda larga por fibra 

ótica e 5G) para os municípios brasileiros. 

 

A opção pela PPP na modalidade Concessão Patrocinada se dá para que haja uma maior 

possibilidade de redução dos custos pela Administração Pública, fazendo com que haja o 

atrativo ao mercado no investimento por ter a certeza de um grande cliente (a Administração 

Pública), mas que também haja uma mitigação da canalização do lucro com a perspectiva de 

exploração econômica tarifária com os usuários privados. 

 

Entre as obrigações dos parceiros podemos elencar as principais: 

 

a) Parceiro Público: honrar com os pagamentos referente ao consumo dos serviços de 

internet banda de qualidade fornecida aos órgãos e entidades da Administração; 

b) Parceiro Privado: honrar com o devido investimento na infraestrutura e internet de 

qualidade (banda larga fibra ótica ou 5G) para todas as localidades do município, com 

fornecimento gratuito em pontos de acesso públicos pré-determinados e possibilidade de 

exploração econômica em pontos de acesso privados a preços acessíveis. 
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5. DETALHAMENTO DO PROJETO 

 

Os passos macro para a estruturação do projeto são:  

  

a) Formulação de uma Política Pública Municipal de expansão de internet de qualidade 

para toda sua localidade, incluindo os prédios públicos, espaços públicos e as propriedades 

privadas; 

b) Buscar apoio especializado para a modelagem da PPP bem como fontes de 

financiamento do projeto por meio da assessoria especializada de entidades ou organizações 

estruturadoras e financiadoras de projetos de PPP para infraestrutura sustentável, como por 

exemplo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o 

International Finance Corporation (IFC), também conhecida por sua razão social Corporação 

Financeira Internacional, que é uma organização internacional pertencente ao Grupo Banco 

Mundial e voltada ao desenvolvimento do setor privado; 

c) Realizar consultas públicas, com convite direto para participações da maior parcela 

possível de empresas que façam parte do grupo dos Prestadores de Pequeno Porte (PPPs), para 

que haja um amplo diálogo prévio quanto a viabilidade da parceria da consequente execução 

do contrato de PPP para concessão patrocinada, prevendo o total de investimentos necessários, 

a remuneração por parte do parceiro público, as garantias envolvidas e o mercado em potencial 

a ser explorado pelo parceiro privado; 

d) Identificar ou criar, preferencialmente, autarquia municipal para ser a interveniente 

técnica para a modelagem e fiscalização da PPP; 

e) Preparar o Município para apresentar garantias atrativas para os eventuais 

investidores. 
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5.1 AÇÕES, ATIVIDADES E METAS 

 

A seguir são apresentadas as principais atividades a serem realizadas para modelar a 

Concessão Patrocinada voltada para viabilizar a infraestrutura e fornecimento de internet por 

meio dos Prestadores de Pequeno Porte (PPPs). 

 

Figura 6 – Ações, atividades e metas para a concessão patrocinada 

 

Fonte: O Autor 

 

5.2 CUSTO E CALENDÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

O custo estimado para o projeto dependerá da abrangência geográfica do local onde 

será implantado a rede de banda larga. Já o calendário de implementação encontra-se 

apresentado na sequência e tem como base as ações constantes da Figura 6.  

Atividades Prazo Metas

Desenvolver programa - regional ou estadual 

Definir abrangência geográfica de implantação

Definir investimento inicial 

Estruturar as diretrizes 

Definir o planejamento do projeto 

Modelagem inicial

Realização de Market Sound

Modelagem contratual - preliminar

Modelagem financeira - preliminar 

Matriz de risco 

3 Audiência e Consulta Pública 

Realização de audiência pública com a 

apresentação da modelagem preliminar  abertura 

de prazo para a consulta pública

30 dias 

Realização de audiência e 

finalização da consulta 

pública 

Modelagem final 

Estudo de demanda

Modelagem contratual - final 

Modelagem econômica-financeira - final 

Matriz de risco 

5
Parecer da Procuradoria 

Geral 
Submissão do projeto ao jurídico responsável 30 dias Parecer da Procuradoria 

6
Aprovação da modelagem 

final 

Submissão do projeto final aos responsáveis 

técnicos e eventuais comissões/comitês
15 dias

Parecer final do 

Comitê/comissão 

7 Publicação do Edital Publicar o edital de licitação 5 dias Edital publicado 

8 Realização do Certame Realização da licitação 120 dias 
Concorrência Pública 

realizada

9 Assinatura do Contrato Efetivação do contrato 60 dias Contrato assinado 

Ação 

Elaboração de modelagem 

final 
120 dias

Modelagem final PPP - 

banda larga 
4

30 dias 
Programa preliminar de 

infraestrutura banda larga 

Alinhamento - definição da 

infraestutura e investimento 
1

120 dias
Elaboração de modelagem 

preliminar 
2

Modelagem Preliminar - PPP 

- banda larga 
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Figura 7 – Custo e calendário para a concessão patrocinada 

 

Fonte: O Autor 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Ação 1 

Ação 2

Ação 3

Ação 4

Ação 5

Ação 6

Ação 7

Ação 8

Ação 9

Mês 12 Mês 10 Mês 11 Mês 12Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10
Ação 

Mês 11Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
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6. CONCLUSÃO 

 

A concessão patrocinada, uma das modalidades de Parceria Público-Privada (PPP), com 

Prestadores de Pequeno Porte (PPPs) apresenta-se como uma solução viável para a expansão 

da internet de banda larga e 5G de qualidade aos municípios. A Administração Pública pode 

atuar fomentando um modelo de expansão que privilegie as mais variadas regiões de sua 

localidade de forma estruturada e organizada. 

 

A expansão dos serviços de internet pode gerar desenvolvimento econômico e social às 

diversas partes interessadas, com destaque aos seguintes resultados esperados: 

 

Figura 8 – Principais resultados da expansão da internet 

 

Fonte: O Autor 

 

A inovação e o desenvolvimento tecnológico já são realidades quando da elaboração de 

projetos de gestão e políticas públicas contínuas e podem permitir um desenvolvimento 

econômico-social para os mais diversos municípios.  

 

 

 

Setor Público

•Melhoria na prestação de serviços e/ou criação de novos 
serviços baseados em tecnologia e inovação.

Setor Privado

•Ampliação de serviços prestados e investimentos em novas 
tecnologias.

Terceiro Setor

• Construção de parcerias mais eficientes junto à 
Administração Pública e ampliação de controle social em 
razão das novas tecnologias a serem implementadas.

População

• Obter melhores serviços de internet para uso pessoal e acesso 
a serviços públicos e privados inovadores.
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